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DoDAToK č. 1

K zMLUvE o posrwruurí rueruÁvnntruÉxo rtrunručntÉlopnísprvxu

(d'alej len,,Dodatok")

číslozmluvy: Řp -po4-sc43r-2o!7 -r9 lH2l-5
uzavretý podťa § 269 ods. 2 zákona č.513/1997Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
podía §25 zákona č. 292/201,4 Z.z. o príspevku poskytovanom zeurópskych štrukturálnych

aozmene adoplnení niektonich zákonov vznení zákona č. 357 /2075 Z,z.
ofinančnej kontroleaauditeaozmeneadoplnení neskorších zákonov a podl'a §20ods.2 zákona č.
523/ZOO4 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len,,zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:
a investičných fondov

Poskytovatelbm

názov:
sídlo:
tčo:
otč:
konajúci:

MinisterstvoživotnéhoprostrediaSlovenskejrepubliky
Námestie [udovíta Štúra1,812 35 Bratislava
42I818LO
2023706679
lng. László Sólymos, minister

v zastúpení

názov:
sídlo:

tčo:

konajúci:

Slovenská inovačná a eneř8etická a8entúra
BajkaIská 27,8z7 99 Bratislava
oo oo2 8o1
lnB. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeíka

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaníčasti úloh riadiaceho orgánu

sprostredkovaterským orgánom č. 2I/2Ot5/5.1 zo dňa 21.apríla 2015.
(d'alej len ,, Poslq^ovater")
a

Priiímatelbm

názov:
sídlo:
tčo:
konajúci:
(d'a

obec strečno
sokolská 487,013 24 strečno
oo 321 648
Bc, Dušan Štadáni, starosta

lej len ,,Priiímatel"')

(Poskytovateť a Prijímater sa pre úče|ytejto Zmluvy označujúd'alej spoločne aj ako ,,Zmluvné strany"
alebo jednotlivo,,zmluvná strana")

čislo dodatku:

čuruor t.

I.t

Kž P-P

o 4-sc43l-2o77 -19 l H2l5 /D7

pREDMET DoDATKU

Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, uzaworenej dňa 03.05.2018, evidovanej pod číslom:
KŽP-Po4-sc43L-2oL7 -79/H215 (d'alej len,,Zmluva") dohodli na nasledovných zmenách:

1.1,1 V

Článku 3. VÝDAVKY PRoJEKTU A NFP, bod 3.1 Zmluvy sa rušía nahrádza nasledovným

znením:
,,3.1 Poskytovateí a Prijímateí sa dohodli na nasledujúcom:

a)
b)

Neuplatňuje sa,

Celkové oprávnené výdavky

na

ReaIizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu

218 530,38 EUR (slovom: dvestoosemnásťtisícšesťstotridsaťeur 38/100),

c)

Poskytovater poskytne Prijímateťovi NFP maximálne do rnišky 207 698,86 EUR (slovom:
dvestosedemtisíc šesťstodeváťdesiatosemeur 86/100), čo predstavuje 95 % z Celkových
oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu pod[a odseku 3.1. písmeno b) tohto
člá nku zmluvy,

d)

Prijímater Vyhlasuje, že:

(i)

má zabezpečené zdroje financovania Projektu Vo výške 5 %, čo predstavuje sumu
10931,52 EUR (slovom: desaťtisícdeváťstotridsaťjeden eur 521100) z Celkových
oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podl'a odseku 3.1, písmeno b)
tohto článku zmluvy a

(ii) má zabezpečenéd'alšie zdro.je financovania Projektu na úhradu výdavkov
neoprávnených

na

financovanie

zo

zdrojov

EÚ

a

štátneho rozpočtu na

spolufinancovanie v dósledku výpočtu finančnej medzery,

(iíí)zabezpečízdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených vrl,davkov na
Realizáciu aktivít Projektu, ktoré Vžniknúv priebehu Realizácie aktivít Projektu
a budú nevyhnutné na dosiahnutie ciera Projektu V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.t.2

Príloha č. 2 Zmluvy,,Predmet podpory NFP" sa rušía nahrádza sa novou prílohou č. 2, ktorá
tvorí neoddeliternú súčasťtohto dodatku

1.1.3

PríIoha č.4 Zmluvy,,Rozpočet projektu" sa rušía nahrádza sa novou Prílohou č,4, ktorá tvorí
neoddelitel'nú súčasťtohto Dodatku.

čtÁruor tt.

2,L

osTATNÉ usTANovENtA

ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah
nemenia, zostávajú zachované a účinnév doterajšej úprave.

čtÁnox lll. zÁvEREčNÉusTANovENlA

3.1

Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť

Čislo dodatku

:

KŽP_Po 4 -sc43

1

-2017 -19 / A275 / D1,

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Vcentrálnom registri zmlúV, ato

V súlade
predpisov
s ustanovením § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
a § 5a zákona č. zlllzooo Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektoni,ch zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predp|sov.

Tento Dodatok je Vyhotovený V 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktonich Prijímateí
dostane 1rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovater.

3.z

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dósledne prečítali,jeho obsahu
a právnym účinkomz neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne
slobodné, jasné, určitéa zrozumiterné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto
Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

3.3

za Poskytovateťa v zastúpení, YBíatislave, dňa

Podpis:

...............

1 !,

stť l0it

lng. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeíka slEA

Pečiatka

sLí]V!Ns|,.,i l,jcVAČ:.]Á
A ENERGEÍlCK,Á ACENTURA
l

BRATiSLAVA

18c0_ o

za Prijímateía v ,.......

,

o---|

..}l,.Í.lY.,,

..,..,......-

Podpis:
Pečiatka

Príloha:
Príloha č.2 Predmet podpory NFP
Príloha č.4 Rozpočet proiektu

ona

l,/1 .'/'/ -'/ . /-Dní

Bc. Dušan Štadáni, starosta

l

T
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PREDMET PODPORY NFP

l.

Všeobecnéinformácie o projekte

Nážov proickru:

Zníženae energetickej náločnosti budovy MŠ v obci

l(ird p.oj€ktu:

3l004lH2l5

Kód žotaFP:

NFP3] 0040H2] 5

oPer.čný přogram:

3l0000 operačný proqíarrr KValta

sPolofinancovaný

l:

§lečno

ž volného píostl€dia

EUíópsky fond reqionalneho rozvoja

3l0040 4 Enelqeticky efektíVne nizkouhlíkové hospodálstvo
Konkrétnyci.l:

Vo všetkých sektoroch

3l004004] 4,3 l Znížen e spolreby energie pi plevádzke Verejných budov
LDR

-

menei íozvinuté leqióny

Kalego]azácia za Konkrétne ciele
Koňkrány ci.l':
0

blasť ]ntelven cle

Hospodálska činnosť]

ITMs

310o4004l -r!3.1 Zníž€ni€

spolréby enelqie pripíevádzke vereiíých budov

0l3, obnova veíejn€j iníraštruktúry s cielbm zabezpečiť eneígetickú účinnost]démonštl6šnéproiekly

22

a

podpomé

Činnosti súV si3ce so životnýr. prostíedim a zmeno! klímy

1z12
l0.9,20l8

]

3:52

2-

Financovanieprojektu

Folm. linancovánia:

|BAN
sK3l5600000000552
l949o2a
|BAN
sK3l5600000000552
1949a2a

Banka
Pr]ma baiké

Plalnoďod
1642Q18

Pl.tno§ť do

Bank,
Píima banká

Platnoďod
]6420]8

Platnoďdo

s ovensko as.

31 122029

31-12.2a2o

slovensko, a s

3.A Miesto realizácie projektu
Vyššíúžémnýc€lok
(NUTS lll)

P.č.

štát

Región

l

Slovensko

stledné S

({UTs n)

ovensko

Žilinský

kraj

okres
(NUTS lv)
Žl

na

strečno

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

4.

Popis cielbvej skupiny

cielbvá skuPin. (relevantné V případe projekioV spoluíinancoVaných z prostriedkov ÉsF)

5.

Aktivity projektu

calková dížka lealizáci€
začiatok r€alizácie

hlávných aktivír Projehu

hlavných aktivít proi€kru

Ukoně€ni€
re.lizáci. hlavných aktivít Proi€ktu
aksá ich íealizácia ukončUj€ V lovnaký čás):

I TMs

(V

4

nresiacoch):

7 2|18

(začiatok real ,ác e píV€j hlavnej aktivity):
(koniec lealizácie posledn€j

hlavnej aktivity alebo Viacerých

akivít,

]0,2018

2z12
]0920]8l3:52

5,1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom územíOP
uenriíikáiot 0Čo):

0032]648

Hlavné aktivity přoiektu
340H2] 50000l -zníženie eneígetlckej náíočnosli Velejných budov

Podpoínéaktivity proi€kilu

Popi§ Podpořných aktivít:

Podpolné aktivitybudú plebiehaťod 06/20l8- l2120]8

priradcnic ku konkrétnemu cielu:

3] 004004l -4 3 ] Zníženi€ spolreby enelgie plipléVádzke Verejných bUdov

5"2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

1TMs

E

3zl2
]0 9

20l8l3:52

6.

Meratelhé ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k meratelhým ukazovatelbm ptojektu
M€ř.tGlhý

u

ukazovater:

s!bj€kt:

ld€ntifikiroř

OBEC STREČNO

(tČo):

Konkrétny ci€l:

3]004004] -4.3,] Zníženiespotrebyeneíqiepri prevádzkeveíejných budov

Typ alcivity:

3403l004004_A

lámci Lrdržatel'nosti
plojektu

0032] 648

zníženie eneígetickej náročnosti Verejných budov:

340H2]50000l -Zníženieenerqetickej náíočnosli veíejných bt]dov

Hlavné aktivity proi.krú:

v

2,1

Mená i.dnolka:

s!biGkt:

ldél,tiíikátor (Čo):

OBEC STREČNO

3]0040o4'l -4.3,1 Zníženi€ spotleby en€rqie

Konkétny ciěl:

0032]648

píiprevádzke veíejných budov

Zniženie enerqetickej náročnosti Velejných b|doV

TyP akiivity:

Hlavné aktivity proi€ktu:

340H2]

50000l Z.ížen]e enelqet

cke] nároónosl] Verejných bLrdoV

M€r.t.lhý ukarovat.r:

ldentifikáioř (lČo):

OBEC STREČNO

subjékt:

Konkérny ci€l:

3l004004]

TyD aktivity:

3403l004004 A

Hlávné aktivity ploi.ktu:

lTM§

E

34o

H

4,3,1 Zníženie spotr€by

2l 50000l

l0,9 20l8 l3:52

enelqi€

priplevádzke Verejných budov

Zníženie enelqetickej náločnosti Vercjných bUdoV:

-

zn íž€n ie €nelq

etickej náločn osti Verejných budoV

0032l648

súčet
ldentiíikátor (lČo):

OBEC STRECNO

s,jbjckr:
Konkráiny ci.l':

3loo]to04] -4 3 ] Zníženie spotreby enerq]e pi prevadzke veřejných budov

Typ áktiviry:

34031004004-

A

0032l648

zniž€nie enelqei ckej náloónosllvelejných budov:

ci€lbváhodnota
340H2l50000]

Hlevné aktivily plojcktú:

-

Zníženie enelgetickej náročnosti Verejných budóv

Kód:

M€larelhý ukau ovatel:

ldentíikátor flČo):

OBĚC STRECNO

subjckt:

4,3.1 Zníženie spoŤeby enerqie priprevádzke veíejných budov

Konkadny ci.]:

3l004004]

íyD attivity:

3403]004004_ A,

340H2l

Hlávné akrivity proj€ktu:

0032]648

Zníženieenelqetickei náločnosti Verejných budov:

5oo00l Zniženie enerqei

cke] nároónost velejných budoV

Kód:
M€rárélhý

úkazovater:

ld€ntifikátoí (IČo):

OBEC STREČNO

subjekt:
Konlaétny cieli

3]0040041 43,1 Zniž€nie §potreby enelqie

Typ akrivity:

3403loo40O4

pri prevádzke Vereiných bUdov

Znížene enerqetickejnáročnosi Veí€]ných budoV

cielbvá hodnota
340H2l50o0ol -Zníženieenelqetickej náíoěnosti Verejných budoV

Hlavné aktivity Proi.l(tu:

M€ř.teťný

A

0032] 648

ukarovat.l':

Typ závislo§li ukazovai.lb:

subjekt:

ldcntřikároř 0Čo):

OBECSTBEČNO
,4,3

'l

Zniženie spoifebY enerqie pn prevadzke veleiných b!doV

Konkétny ciél':

3] 004004]

TyP áktivily:

3403]004004,A.

Zníženie€neíqetickejnároěnostiVeíejnýchbudov:

340H2l5000o] -zníženie en€lget;ckej

Hl.vnó aktivity p.oj€ktu:

0032l648

ciel'ová hodnota

náíočnostiverejných bUdoV

61,332

5z12

I TMs
]

0

9.20l8 l3:52

M€ralďný

M€ír.á iednotka:

P0628

xtid:

spotleba energie

ukárovatér:

opatr€lrí

v budove píed realizáciou

energetick€j

ef

Ča§pln.nia:

ektívnosti

c€lková

K - koniec

plojektu

lealizáci€

hodnota:

d€l'ová

l3IJ,6277

súčet

subi.l(l:

tdBnriíikátor (lČo):

OBEC STREČNO

Konkfétny €iel:

3l004004l -4,3l Zníženie spotrebyenergle

Typ akrivity:

3403]004004

A,

pn prevádzke V€le]ných

Znižen e €nerqelickejnáročiost

0032] 648

btrdov

verejných budov

ci€lbvá

340H2l50000] Zniženi€eneíget ckei naločnosti Velejných

Hlavné aktivity projCktu:

P0687

Kód:

kWh/řok

u,v lámci udržalelnosti

časpln€nia:

projeklu

cllkoni ci!íová hódnota:

subj€kt:

l30,6277

bUdoV

M€máiednolka:

M€ralelhý ukatovatel!

hodnota

63 295,8600

ld€niiíikátor (Čo):

OBEC STBECN0

Konkrétdy ci€l':

3l004004l 4.3,] Zniženie spolreby

Typ aktivityi

3403l004004

A,

€nerq]e

píi preVádzke Verejných budoV

Zniženie eneíqeti€kej náročnostl Veíejných bUdov

cielbvá hodnota
340H2] 50000] Znižen]e enerqet ckej náročnostj velejných budoV

Hlavné ahiviiy Přoj€ktu:

63 295,86

súóet
sUbiekt:

ld€ňtifikiroř

OBEC STBEČNO

0032]648

(lČo):

Konldétny ci.l':
Typ aktivity:

340H2]

Hlavné aktivity Přojéktu:

50000l Zniženie enelqét ckej naíočnosiivereJných b!dov

55 331,44

Kglrok

Memá icdnotka:

P0691

Kód:

"':':"i l:o"1:

u-v rámci udržatel'nosti

čas plnenia:

M.rat.lný ukazovai€t

plojektír

hodnola:
ukázova|.1a:

2l 6600

celková eielbvá
Typ ,avislosti

subi.la:

ld€ntifikároř

OBEC STREČNO

s,Jcel

(ňo):

0032]648

Konkrétny ci.l':
Typ akrivity:

ci€I'ová
Hlavné aktivity píoiekt!:

TM§

340l]2l5ooo0] Zníž€nie enelqet ckej náloónosti

Verejlrých bLrdoV

hodnota
21,66

6z
l0

9 20l8 ]3 52

12

I

o8EC sTFEcN0

súbj€kt:
Konkrétny

ldéntifikátor (lČo):

31004004] ,4,3,'l Zníž€ni€

ci.l:

Typ akrivity:

34031004004- A,

0032,1648

spotíeby eneígie píipí€Vádzke veíejných budov

Zníž€nie€nelq€tickej

náíočnostiVerejných budov:

340H2] 50000] Znížen]eene19eticke] iaíočnostiÝelejných bUdoV

Hlavné aktivity proj€ktu:

Časplncnia:

U - V rámci Udržatelhosti

píoj€ktu

hodnota:
TyP žávislosti úkazovat€|'a:
c€lková

subjékt:

OB€C

ci.lová

4,2800

súčet

ld.ntiíikátor (lČo):

STRECNO

0032]648

-4.3,] Zníženi€ sporleby enerqie priprevádzke Verejných budov

Konkrétny ci.|!

3] 004004]

Typ aktivily:

3403l004004- A

Zníženi€enelqetickej náločnosti Velejných bUdoVI

340H2]50000l -Zníženeenelqetickej náločnosti verejných budov

Hlavné akriviÝ proiéktu:

M.rnái.dnotk.:

Kód:
Zníženiéročnej spotreby primárn€j
vere]ných budovách

Me]at.lhý ukaŤval€l':

energie

Vo

célkoyá ci.lbvá hodnota:
Typ závislo§ti

subjekt:

H€miíikátor

OBEC STBFČNO

Konkélny ciél':

3]004004] -4,3,] Zníženi€ spotl€by

Typ aktivity:

3403]

004004

A,

kwh/lok

u,v

Čas plnenia:

rámci udžatei'nosti
projekru
87 54o,11oo

ukarov.tela:

Súčet

(lČo):

0032] 648

eneíqie píipíevádzke Veíejných budov

Zniženie energet cke] náročnosl Veí€jných biJdoÝ
ci€l'ová

340H2] 50000] ,Zníženieenergetickej nárďnosti Verejných budov

Hlavné aktiviry pr6iékru:

Kód:

lvl€í}á

hodnota
81 54a 17

iédnotka:
K - koniec lealižáci€ plojeklu

Mérat€lný ukazovat€l:

0,0037

súčet
ldeniiíikátor (lČo):

OBEC STREČNO

subjekt:
Konkrétny ciel':

3]004004] -4,3,1 Zníženi€ spotíeby eneígie priplevádzke Veíejných budov

Typ áktivity:

3403]004004 A,

0032]648

Zniženie enerqei cke] náročnosl Verejných bL]doÝ
ci€l'ová

340H2] 50000] Znížen e enerqetickej náročnosti Verejných budov

Hlavné aldvity přoj€ktu:

1TM§

§

hodnota

00037

1z12
l0

9 20]813:52

Po7o6

Kód:
M.rát€lhý

ukázovai€]:

Memá i.dnotka:

zvýšená kápacita výroby €nergi€

z

obňovitel'ných

cá§ plnénia:
celkoyá ci€lbvá
TyP závislo§ti

hodnota:

0.0052

súčet

ukazovat.lbi

tdéŇifikátor (lČo):

OBEC STBECNO

Konkréhy ci.l':

3l004004] -4,3.] Zníženie spotreby enerqie pripíevádzke Vereiných budov

TyP aktivily:

3403l004004-A

Zniženie energet cke] néročiosl Verejných bUdov
ciel'ová hodnota

Hlavné akriviÝ proi.ltu:

340H2l50000] Zníž€nie enelqetickej náločnosti Velejných budoV

Kód:

Merátcl'íý úka2oval€]:

subjeld:

Zvýšená kapacitá

zdroiov

\^y'loby

tepla z

obnovit€I'nýclr

plnenia:
ceková ci€|,ová hodn§ta:
Typ zárlislosti ukazovatelb:
Čas

K- koniec realizácie projektu
0,0015

súčet

ldentifildtor (lČo):

OBEC STBECNO

Konkíé.tnyci.l':

3]0o4o04'l -4,3.] zníženie §potreby enerqi€

Typ aktiviry:

3403]004004

A

priplevádzke veleiných budov

Znížen]eenerqetickÉ] náročnosl Velelných bUdov

ci€lbvá
Hlavné aktivity Proi€l1u:

ITM§

§

34oH2]50000]

]0 9

20]8l3

52

-

Zníženie enelqetickej náločnosti verejných budov

hodnota
0,00] 5

6.2 Prehlhd meratelhých ukazovatelbv projektu
I

M!řnái€dnotka

Kód

c.lkováoielbvá
hodnota

Nlnožstvo el€ldrick€j

P0080

Příznak
rizika

Rel€vancia

k

HP

Typ závislo§ti

ukarovatelh

2,]000

enerqie

\rylobenej V zaíiad ení oZ E
0,9600

N4nožstvo tepe ne] enerqie Vyrobene]
v záí adenL 0ZE

ekviv

co2

Súčei

17,3000

P0l03

odhadované roěné zníž€nie emisií

P0250

Počei opatreni ná zniŽenie spotleby
eneíqie rea zovanych Vo Verejnej

6,0000

Ne

P0470

Počet veíejných budovna úíovni
nízkoenerqet]ckej alebo
U tranízkoenercetickej á ebo s takmeí
nu ovo! potlebou enerqie

],0000

N]e

860,5200

Nie

PodIahová plocha bUdov obnovených
nad Émec minimálnych požiadaviek

Po62l

íl12

PíaN,lJR

súóet

súčei
Súčet

13a,6211

súčei

Zníženie kon€čnej spotreby enéíqie
vo Verejných bUdovách

63 295,8600

Súčet

Znižen e pot,eby enéraie Vo V€le]ných

55 33l,4400

spotíeba en€rg eV bUdove pled
realizác ou

op

atlen i en erqencke]

P069]

Zníženie prodUkcie €misií Nox

Kq/lok

2],6600

P0692

Zníženie produkcie emis í PN,l] 0

Kq/rok

0

Kq/lók

4,28oo

Zníženi€ produkci€

em sií so2

súóet
UR

0000

8l540,17aa

ZVýšená kapac]la Vyíoby elektrLny z
obnov t€lných zdrojov

0,0037

Nie

00052

Ne

zVýšená kápacita v,iroby enerqie
obnovite|'ných zdrojov

Pola7

Zvyšená kapacLt3 ýiroby tepla z
obnovite ných zdío]oV

z

000l5

súóet

súóei

Zníženie íočne]spotreby primáíne]
eneíqie Vo verelných bUdovách

P0706

TMs

súčet

61332a

V budove po
lizácii opatíení enelqet]ckej

spotleba enelgie
rea

P0628

t

súčet
súčet

9zlz
l0

9

20]8l3:52

7.

lné údaie na úrovni projektu

;T,}§

E

l0

9

20l8

]

3:52

